ACTA APIMA DOCTOR COMAS CAMPS

Reunió dimecres, 2 de setembre de 2020

Quan són les 19:00 hores del dia assenyalat es reuneix l’Assemblea amb l’assistència d’Amanda
Guasch, Irene Villalonga, Mariana Delgado, Joan Gómez, Lina Juanico, Joan Marquès, Ismael Bagur,
Xavier Mercadal, Josep Petrus i Joan Mascaró. Isma Bagur i Xavier Mercadal vàren seguir sa
reunió telemàticament per a complir la llei relacionada amb el Covid-19, reunions de 10 persones
màxim.
Aspectes que s’han tractat:


Conversia. La consultora especialitzada en compliment normatiu de la llei de protecció
de dades proveïdora d’aquests serveis a Gestió 2000 ens pregunta si acceptem el seu
pressupost d’uns 400 € pagament únic com a contrapartida al servei de preparar la
documentació per a salvar la llei de blanqueig de capitals, d’obligat compliment per les
associacions des del gener passat. La normativa de blanqueig de capitals s’aplica des
de fa anys a la banca, que està obligada a conèixer que les fonts d’ingressos dels seus
clients són legals. La idea és que si detecten moviments sospitosos en els comptes (un
ingrés extraordinari d’un rus, per exemple), estan obligats a avisar al Banc d’Espanya.
Debatem que aquesta normativa és un poc exagerada si s’aplica a una Apima pel volum
de moviments que es fan, i que la quota que ens proposen és molt cara. Quedem que
consultaríem amb els nostres bancs si poden certificar que les nostres fonts d’ingressos
estan legalment justificades per salvar el tema donat que jutgem un risc d’inspecció
mínim. De moment aparcarem el tema. En el moment de redactar aquesta acta, ja
coneixem que els bancs els ve molt de nou aquest tema i que altres despatxos
professionals no coneixen cap associació que compleixi aquesta normativa a dia d’avui.
Decidim veure aquest tema més endavant.



Qüestió. Na Mariana comenta que una mare li va demanar per què el preu de subscripció
a l’Apima no havia variat a la baixa si començaven el curs amb menys serveis, com ara
l’Escola Matinera. Comentem que la quota no varia perquè és la principal font d’ingressos
de l’associació i que els serveis posposats (no cancel·lats indefinidament) són només
una petita fracció de les despeses que afrontava l’associació. Gràcies a un finançament
correcte de l’Apima es van invertir més de 7.000 € en material escolar el curs passat.



Menjador. Es recorden els extrems d’inscripció al menjador, que començaria dia 14 de
setembre. Es projecta un servei amb taules individuals, tots mirant en la mateixa direcció.
De moment hi ha només apuntades 4 famílies, una xifra molt insuficient per a posar en
marxa el servei, que l’any passat fora deficitari en uns 2.500€ i hi havia una mitja de 30
usuaris diaris. Es planteja posposar el servei si no milloren substancialment les
inscripcions. En el moment d'escriure aquesta Acta ja s’ha decidit posposar el servei
d’acord amb la cuinera, donat que les pèrdues es podrien aproximar a 15.000€ amb
només 6 inscripcions. Esperarem unes setmanes a veure si la pandèmia afluixa i la gent
s’anima a inscriure’s al servei de menjador fins a un nivell mínim acceptable.
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Extraescolars. Ja es va decidir no oferir de moment extraescolars internes en el Centre,
però havíem de tractar les externes (bàsicament clubs d’esport i un centre d’estudis local,
Miquel de Verí). Irene i Maite ens explicaren que tenim les següents opcions: Basket,
Futbol, Tenis i Volei, que com a novetat, oferirà un dia al mes per a nens i nenes de P3
a Primer. El Jovent fa les inscripcions amb normalitat i van canviant els protocols de
seguretat cada 15 dies a mida que van sortint normes noves. El centre d’Estudis Miquel
de Verí ofereix Anglès al Comas i al Duran i proposen fer un sondeig per veure quants
alumnes estarien interessats amb formació de reforç escolar a través d’un Google Forms.
Na Maite comenta a en Joan Gómez que seria convenient que en les inscripcions online
l’alumne discrimini en quin centre pertany, si el Duran o el Comas, per a poder fer els
repartiments correctament sense errors. Les inscripcions als clubs es faran el 16 i el 17
de setembre, seran online i el pagament es farà en efectiu “exacte” en les oficines de
Gestió 2000.



Llums de Nadal. Na Lina comenta que demanarà pressupost a Ca Ses Modaines i
demana si algú té alguna idea concreta que li faci il·lusió. Acordem que facin propostes
i que ja decidirem més endavant.



Pròxima Reunió. S’acorda celebrar una nova reunió a l’octubre, tot i que el dia queda
pendent de ser confirmat.

Quan són les 20:20h i sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió , de la qual,
com a secretari, n’ estenc aquesta acta.

Joan Mascaró Pons

Secretari

2

